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เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสนามสอบ
.....................................................................................
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน
ของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อวัดความสามารถ
พื้นฐานสําคัญที่จําเปนของผูเรียน ดานภาษา (Literacy) ดานคํานวณ (Numeracy) และดานเหตุผล (Reasoning
Abilities) โดยจะจัดสอบ ในวันที่ ๘ มีนาคม 2560 นั้น
เพื่อใหการดําเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสนามสอบ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค
และมีกระบวนการประเมินที่นาเชื่อถือ โปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระดับ
สนามสอบ ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ โดยใหผูที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ดังนี้
หัวหนาสนามสอบ มีหนาที่
๑. ประสานงานกับศูนยสอบและดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติอยางเครงครัด
๒. รับฟงคําชี้แจง แนวดําเนินการและรับซองเอกสาร อุปกรณการสอบจากศูนยสอบ ตามที่ศูนยสอบ
กําหนด
๓. จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบ รวมกับกรรมการกลางประจําสนามสอบ
๔. เตรียมความพรอมในการจัดสอบ ฯ ความเรียบรอยของหองสอบ กํากับการจัดหอง ติดรายชื่อ
ผูเขาสอบ ที่บอรดประชาสัมพันธ หนาหองสอบ จัดทําแผนผังหองสอบ
๕. ในวันสอบ รับกลองแบบทดสอบ และกลองบรรจุกระดาษคําตอบจากตัวแทนศูนยสอบ นําไป
จัดเก็บรักษาใหปลอดภัย ควบคุมการเปดกลองขอสอบตามเวลา และมอบใหกรรมการคุมสอบนําไปใชในการ
สอบ ตามตารางสอบ
๖. ขออนุมัติศูนยสอบในกรณีมีผูเขาสอบกรณีพิเศษ
๗. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตามคูมือการจัดสอบฯ ใหมี
ความโปรงใสและยุติธรรม
๘. Down loadเฉลย หรือเกณฑการใหคะแนนจากเว็บไซตเพื่อใหกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ
๙. หลังสอบเสร็จ ตรวจสอบความความถูกตอง ครบถวน ของกระดาษคําตอบ เอกสารตาง ๆ บรรจุกลอง
นําสงใหศูนยสอบ (สพป.) ผานตัวแทนศูนยสอบ
๑๐. เก็บรักษาแบบทดสอบใหครบตามจํานวนที่ระบุไวหนาซองจนกวาจะประกาศผลการสอบจึงทําลายได
กรรมการกลาง มีหนาที่
๑. รับฟงคําชี้แนวดําเนินการสอบและรับเอกสาร อุปกรณที่เกี่ยวของจากศูนยสอบ
๒. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบรวมกับ หัวหนาสนามสอบกอนวันสอบ
๓. จัดเตรียมหองสอบ ดูแลความเรียบรอย ติดปายชื่อผูเขาสอบ
๔. ในวันสอบรับมอบกลองขอสอบจากตัวแทนศูนยสอบ ตรวจสอบความเรียบรอยและจํานวนให
ครบถวนนําไปเก็บรักษา
/จัดเตรียมซอง...

-๒๕. จัดเตรียมซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ใบเซ็นตชื่อผูเขาสอบ และเอกสารอื่น ๆ
เพือ่ สงมอบใหกรรมการคุมสอบตามตารางสอบ
๖. ประชาสัมพันธ ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ใหผูเขาสอบไดรับทราบ เชน สถานที่ หองสอบ
กําหนดการสอบ ระเบียบการเขาหองสอบ ประกาศเวลาใหผูเขาสอบทราบแตละชวงตามที่กําหนด ฯลฯ
๗. รับรายงานตัวผูเขาสอบกรณีพิเศษ และ และผูเขาสอบประเภทเด็กพิเศษ
๘. ตรวจสอบความเรียบรอยของสนามสอบ หองสอบขณะดําเนินการสอบ
๙. หลังสอบเสร็จในแตละวิชา รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารอื่นๆ จากกรรมการคุมสอบ
นับจํานวน ตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูลตาง ๆ และการลงลายมือชื่อ
๑๐. หลังจากคณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบแบบเขียนตอบเสร็จเรียบรอย มอบใหกรรมการ
กลางนําคะแนนมาระบายลงในกระดาษคําตอบ
๑๑. หลังสอบเสร็จทุกวิชา ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารตาง ๆ บรรจุลงกลอง หรือ
ซอง ตามที่กําหนด เพื่อนําสงศูนยสอบตอไป
๑๒. รับเงินจากศูนยสอบไปจายใหคณะกรรมการตาง ๆ ในสนามสอบ และรวบรวมเอกสารหลักฐานการ
จายเงินใหศูนยสอบ (สพป.)
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
กรรมการคุมสอบ มีหนาที่
๑. รายงานตัวและรวมประชุมรับฟงคําชี้แจง ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ
สนามสอบที่ระบุในคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
๒. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จากกรรมการกลาง
3. ตรวจสอบความเรียบรอยภายในหองสอบ และบริเวณใกลเคียง เพื่อใหการสอบเปนไปอยางยุติธรรมและ
โปรงใส
4. ดําเนินการจัด การสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพเปนตามคูมือการจัดสอบ ฯ
มีความยุติธรรม และโปรงใส
5. ตรวจนับกระดาษคําตอบ และแบบทดสอบใหถูกตอง ครบถวน
6. ตรวจสอบการกรอกขอมูล และการระบายที่หัวกระดาษคําตอบใหเรียบรอย ถูกตอง
7. รักษากระดาษคําตอบ และแบบทดสอบไมใหสูญหาย และตองนําสงคณะกรรมการกลางทันที
หลังเสร็จสิ้นการสอบแตละวิชา
8. ตรวจกระดาษคําตอบแบบเขียนตอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
9. สงมอบกระดาษคําตอบใหกรรมการกลาง
นักการภารโรง มีหนาที่
๑. จัดเตรียมสถานที่ในการจัดสอบใหเรียบรอย กอนดําเนินการสอบ เตรียมสถานที่ติดเอกสาร
ปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับการสอบ
๒. อํานวยความสะดวกแกกรรมการฝายตางๆ รวมทั้งผูเขาสอบ
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

/ใหคณะกรรมการ...

-๓ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ตามคูมือการ จัดสอบ
ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบอย า งเคร งครั ด บริ สุ ท ธิ์ ยุ ติธ รรมถู กต อ งตามระเบี ย บการวั ดประเมิ น ผลและให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดแกทางราชการ หากมีปญหาใดที่ไมสามารถแกไขไดใหรายงานตอคณะอนุกรรมการระดับศูนยสอบ
โดยดวนเพื่อวินิจฉัยแกไขปญหาตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน)
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